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Betaling vaste vrijwillige bijdrage                                                                                           
voor Zending en Evangelisatie: 
 
Penningmeester Geref. Kerk  
H. Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 050 302 3039  
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
A.E. Zuidema- Kremer 
Op de 1e en 3e maandag van de maand 
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur. 

Giften bestemd voor: 
1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94 
2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00 
3) Sponsoring Marsyya (project World 
     Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23 
E. Ottens, De Rietzoom 16,  
9791 BB Ten Boer 050- 302 3564 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Evangelisatie: 
p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom 4,  
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692 
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst: 
Indien nodig, neem contact op met  
uw wijkdiaken. 

Kerktelefoon: 
R. Menninga, Redgerstraat 16,    
9791 BH Ten Boer. 050-302 2358 
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 OP WEG NAAR PASEN 
 
“Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk 
te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en 
veel zou moeten lijden door toedoen van de oud-
sten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en 

dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.” 
(Matteüs 16:21) 
 
Wie denkt dat onze tijd rommelig, chaotisch en onoverzichtelijk is, heeft helemaal ge-
lijk. Op zich is dat echter niet nieuw. Wij hebben corona, met bijna wekelijks andere 
maatregelen, die veel impact hebben op ons allemaal. En wij hebben internet, dat ons 
dagelijks overspoelt met nieuws en informatie. 
 
 In de tijd van Jezus had je de Romeinen, die met harde hand regeerden. Het bestuur 
lieten ze over aan de plaatselijke machthebbers, koningen als Herodes bijvoorbeeld. 
Het was een delicaat machtsspel, waar Game of Thrones niets bij was. Herodes schrok 
niet terug voor vleierij, geweld, verraad en moord om zijn macht te behouden. 
 
De Romeinen interesseerde dat niet veel, zolang zij maar hun belastingen binnenkre-
gen, en er geen opstand uitbrak. Dat noemden zij: de “Pax Romana”, oftewel de 
“Romeinse vrede”. Iedereen die een publieke persoon was, en invloed had, maakte 
vrienden, maar ook vijanden. Jezus was zich dat bewust. Ook dat Hij in het provinciale 
gebied van Galilea minder risico liep dan in het centrum van de macht Jeruzalem. 
 
Met name de geestelijke leiders van Israël voelden zich bedreigd door Jezus. Jeruzalem 
was hun zetel. Hier woonde de hogepriester, hier was de tempel. Als onderdrukt volk 
mochten de joden zelf geen doodvonnissen uitvoeren. Het was echter niet moeilijk om 
iemand aan te klagen bij de Romeinen, op het enige punt dat voor hen belangrijk was: 
rust en orde.  
 
Jezus was zich dat alles bewust, en probeerde Zijn leerlingen er op voor te bereiden, 
dat Hij naar Jeruzalem zal gaan, en daar zal lijden en sterven. Niet eenmaal, maar ver-
schillende malen vertelt Hij hun dit, maar het dringt niet door. Petrus spreekt Jezus 
zelfs boos toe, dat Hij zo niet moet praten. Jezus doet dan de rake uitspraak: “Ga terug, 
achter Mij, satan (=tegenstander). Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat 
de mensen willen”.  
 
Het is moeilijk voor ons te begrijpen, maar er is geen weg naar Pasen, dan via Goede 
Vrijdag, geen opstanding zonder dood, geen overwinning zonder lijden. De discipelen 
horen het wel, maar het dringt niet echt door. Steeds explicieter en met meer details 
beschrijft Jezus Zijn lijden en dood, dat er aankomt.  
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Ondertussen hebben de leerlingen onderling ruzie, wie van hen de belangrijkste is 
(Marcus 9: 33 en 34.) Het is gemakkelijk op hen neer te kijken. Dat die discipelen het 
nog niet begrijpen….  
 
Ook voor ons blijft het immers net zo lastig te vatten, als voor de discipelen. Het lijden 
duwen we zo ver mogelijk weg. We willen alles onder controle houden, de ziektes de 
wereld uithelpen. Als we, ondanks aanhoudend gebed, niet genezen van een ziekte, 
komen velen in een geloofscrisis. Het is de menselijke manier van denken. 
 
Wie Jezus wil volgen, neemt daarmee automatisch een stuk lijden mee. Je moet jezelf 
verloochenen (alles draait niet om jou!!), je kruis op je nemen en Jezus volgen. Het lijkt 
niet erg aantrekkelijk. Toch is daar de belofte van het eeuwige leven. Wie bereid is zijn 
leven te verliezen omwille van Christus, die zal het behouden. Wie ten koste van alles 
zijn leven wil vasthouden, die zal het kwijtraken.  Dat kan ik niet beredeneren of begrij-
pen. Ik kan het alleen maar aanvaarden, omdat het Jezus eigen woorden zijn. Omdat ik 
aan wil nemen dat Gods wegen anders zijn dan die van ons. En omdat ik Hem vertrouw. 
 
Jezus snapt natuurlijk best hoe wij mensen zijn. Hij snapt onze twijfel, onze menselijke 
manieren van denken. Toch hoopt Hij dat wij een andere weg in kunnen en willen slaan. 
Daarom kondigt hij Zijn lijden aan. “Ik vertel jullie nu dit nu, voordat het gebeurt, zodat 
jullie het geloven wanneer het zover is”. (Johannes 14: 29)  
 
Er is geen Pasen, zonder Goede Vrijdag. Niet voor Jezus, niet voor ons. 
 

Ds. Peter Elzinga 
 

 
VANUIT DE PASTORIE 
 
Acht jaar geleden mochten Peter en ik hier op een bijzondere manier beginnen. Peter 
als predikant, ik als predikantsvrouw. Een van onze mooiste herinneringen is de avond 
waarop de gemeente instemde met het beroep van Peter. Peter en ik wachtten in de 
kerkenraadskamer op de uitslag en dachten dat het keihard was begonnen met 
regenen, maar wat we hoorden was een uitbundig applaus!  Onze kennismaking met 
de gemeente riep veel warmte en emoties op, zowel bij u als bij ons.  
 
Maar nu is het moment aangebroken dat we ons gaan verbinden aan een andere 
gemeente. De Kurioskerk in Huizum-West (wijkgemeente van Leeuwarden) was al heel 
lang op zoek naar een herder die de gemeente wil opbouwen in het geloof in Jezus 
Christus. Wij voelden ons aangesproken en zo zijn we in gesprek geraakt. Afgelopen 
donderdag 11 februari is de gemeente samengekomen en hebben we ons voor kunnen 
stellen. Ook hier zijn we met applaus ontvangen.  
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Als deze gemeente een beroep op ons uitbrengt hebben wij het voornemen om dit te 
aanvaarden. 
 
Dan breekt er een tijd aan waarin we afscheid van jullie gaan nemen. Eigenlijk is het 
geen geschikte tijd voor afscheid. We hebben elkaar het afgelopen jaar weinig kunnen 
ontmoeten en dat doet ons veel verdriet. Zo hadden we het niet in gedachten. Maar 
voor onze gezinssituatie is het beter om deze zomer te verhuizen, omdat Daniel dan 
naar middelbare school gaat. Ook speelt mee dat mijn ouders meer zorg nodig hebben 
en naar een gelijkvloers appartement in Leeuwarden gaan verhuizen. Het is mijn wens 
om er meer voor hen zijn.  
 
Er zal veel veranderen, voor jullie en voor ons. We zullen ons het eerste jaar volledig 
richten op de nieuwe gemeente. Maar we blijven verbonden met Ten Boer, omdat onze 
kinderen hier wonen en we daarnaast warme contacten hebben gekregen met veel 
gemeenteleden.  
 
Wat ook blijft is de verbondenheid met onze Heer. Hij gaat Zijn weg met ieder van ons. 
Ook met deze gemeente in Ten Boer, waar een groot geloof is en veel vrijwilligers 
samen de schouders eronder willen zetten. In het vertrouwen dat God met ons en met 
jullie meegaat durven we verder te gaan.   
 
Maar het is gelukkig nog niet zo ver. We hopen dat er voor die tijd weer mogelijkheden 
komen om als gemeente samen te komen voor Gods aangezicht. Om samen te zingen, 
te bidden en te danken.  
 

Ds. Inge de Rouwe 
 
 

NIEUW LEVEN 
 
Een nieuw leven 
Klein en teer 
Is toch heel bijzonder 
We beseffen ook deze keer 
Het is en blijft Gods wonder 
(Geboortekaartje David) 
 
Deze keer in Nieuws van Kerk en Kansel drie blijde berichten van nieuw leven! 
 
 
Op donderdag 7 januari 2021 zijn Sander Eisinga en Lydia Dekens,  
trotse ouders van Niek Jorn geworden. Niek is het broertje van Stijn.  
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Dankbaar en blij zijn Gerjan en Alice Havinga, met de geboorte van hun zoon David, 
op maandag 25 januari 2021. David is het broertje van Lotte en Marit. 
 
En onze stagiaire, Rebecca de Kok- van den Born en haar man Gert zijn op woensdag 
10 februari 2021 ouders geworden van Matthias. Ze hadden al een zoontje, Simeon.  
 
Van harte gefeliciteerd, ouders, grootouders, broertjes en zusjes! 
 
 
 

MEELEVEN EN OMZIEN 
 
Het valt niet mee om met elkaar mee te leven, 
naarmate we elkaar langer moeten missen. De 
vertrouwde netwerken, waarin je elkaar ziet 
en van elkaar hoort hoe het gaat, ontbreken. 
We hopen van harte dat we elkaar weer wat 
meer kunnen ontmoeten.  
 
Ondertussen wil ik u aan blijven moedigen om 
in de kleine kring waarin u betrokken bent, 
zoals uw buren, familieleden, en andere 
contacten, trouw te blijven.  
 
Wilt u ons ook bellen of mailen wanneer er wat 
is? Ook het kleine lief en leed horen we graag, zodat we mee kunnen leven en mee 
kunnen bidden. Voor zover ons bekend, hebben de volgende gemeenteleden enige tijd 
in het ziekenhuis of verpleeghuis door moeten brengen. 
 
Br. T. Waterborg is na een lang verblijf in de Dilgt in Haren weer thuisgekomen. 
 
Zr. T. Zijlema-Roeters is helaas op 31 januari in het ziekenhuis overleden. Elders in het 
kerkblad kunt u het In Memoriam lezen. 
 
Zr. R. Claus-Smid, heeft een paar keer in het ziekenhuis gelegen. Ze heeft inmiddels 
een pacemaker gekregen. Ze is weer thuis, maar het herstel gaat nog niet zo snel. 
 
Zr. Bosch-Bijma, is tijdelijk opgenomen in woonzorgcentrum de Pelster te Groningen. 
Ze heeft haar arm gebroken bij een vervelende valpartij binnenshuis. De revalidatie 
verloopt goed en de familie hoopt dat ze spoedig weer naar huis mag. 
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Laten we in deze tijd het oog en het hart blijven richten op onze Here Jezus Christus, 
die steeds opnieuw de nodige kracht en bemoediging geeft. Dit gebed deelde een 
gemeentelid met ons:   
 
 

Gebed voor een operatie 
 

Blijf bij mij Heer, allen zijn weggegaan, 
Ik heb gezegd dat ik niet bang zal wezen, 

Maar ach, U kent mij en mijn vrezen 
U ziet mijn onrust en mijn verborgen traan. 

 
Blijf bij mij als die vreemde duisternis 

Op klare dag zich om mij heen zal leggen, 
Als ik niet denken kan en niets kan zeggen 

Wanneer er geen bewustzijn in mij is. 
 

Blijf heel dicht bij mij Heer, wanneer ze mij, 
Met al hun blinkende en scherpe dingen, 

En al hun wetenschap omringen, 
Bestuur Gij zelf hun handen, sta hen bij. 

 
Help mij, om Christus wil, o maak het goed, 
Blijf ook bij mij als ik weer mag ontwaken 

Blijf bij mij Heer, wil mij rustig maken 
Blijf bij mij Heer, geef mij een beetje moed. 

 
 
BIJ DE KERKDIENSTEN 
 
Dit is het tweede jaar waarin we de veertigdagentijd en het Paasfeest op een andere 
manier vieren dan we zouden willen.  Zoals het nu lijkt zullen we nog afstand moeten 
houden en is het de vraag of we als gemeente samen mogen komen. Misschien vindt u 
het daarom lastig om naar Pasen toe te leven. Gelukkig hoor ik ook dat veel 
gemeenteleden toch een persoonlijke weg vinden door middel van het lezen van een 
dagboekje of het volgen van een podcast.  
 
Op onze website hebben we voor elke dag in de veertigdagentijd een korte meditatie, 
gedicht of vraag gezet. Zo willen we als gemeente toeleven naar Pasen. We sluiten aan 
bij het landelijke thema van kerk in actie: Ik ben er voor jou, zeven keer barmhartigheid. 
 
Elke zondag in de veertigdagentijd staat er tijdens de kerkdienst een werk van 
barmhartigheid centraal. Voor de komende periode zijn de thema’s: 
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Zondag 7 maart: De vreemdeling onderdak bieden 

Zondag 14 maart: De naakten kleden 

Zondag 21 maart: De hongerigen te eten geven 

Zondag 28 maart: De doden begraven 

Zondag 4 april: Pasen: Ik ben er voor jou. 

We kondigden in de vorige Nieuws van Kerk en Kansel een passionwake aan waarbij de 
artiesten Marcel en Lydia Zimmer zouden komen optreden. Helaas is dit evenement 
door de Protestantse Kerk geannuleerd in verband met de coronabeperkingen. 
 
 
 
PAASCHALLENGE 2021 -DE WEG DOOR JERUZALEM  
 
Maar… We proberen wel in de week voor 
Pasen een interactieve paaswandeling te 
organiseren. 
 
Stel je voor dat je in een tijdmachine kan 
stappen, terug naar het jaar 30 van onze 
jaartelling. Opeens loop je door de 
straten van Jeruzalem op zoek naar 
geheime aanwijzingen.  
 
Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners 
uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen. 
 
De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers in 
groepjes van twee personen (of meerdere personen mits uit één huishouden) mee 
kunnen doen. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en 
uitdagende manier. 
 
Voor wie? 
 
De PaasChallenge 2021 is geschikt voor iedereen, alle leeftijden kunnen meedoen. Wel 
is het speciaal geschikt voor tieners in de leeftijd tussen 10 en 18 jaar. Ook mensen van 
buiten de kerk zijn welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen zonder voorkennis. 
 
We houden jullie op de hoogte via de website en de diensten! 
 

Ds. Inge de Rouwe 
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IN MEMORIAM GEERTRUIDA LAMMECHIEN DE VRIES-KIEWIET (TRUUS) 
 
Op donderdag 28 januari is zr. Truus de Vries overleden. Ze stond op de wachtlijst voor 
een zware operatie in verband met een kankergezwel in de buurt van de alvleesklier. 
In de derde week van januari was het zover. De operatie leek geslaagd en ze was 
dankbaar dat het achter de rug was. Maar helaas is ze een paar dagen daarna toch 
onverwacht in haar slaap overleden. 
 
Truus werd geboren in Winschoten, op 25 oktober 1948 en is 72 jaar geworden. Ze 
woonde met haar man Theo aan de Fivelstraat . Voor Theo, haar dochters Brenda en 
Gerda en de kleinkinderen Jimmy, Johnny, Jermey en Chayenna is haar overlijden een 
groot verlies. Truus is opgegroeid in een warm, liefdevol en beschermd gezin als oudste 
kind van een akkerbouwer. Ze woonden eerst in Vriescheloo, later in Bellingwolde. In 
de vakanties werkte ze mee op de boerderij, maar ‘s middags was er ruimte om leuke 
dingen te doen. Ze heeft in Bellingwolde de lagere school doorlopen, daarna ging ze 
naar de HBS in Winschoten. Ze werd al tijdens haar studie gevraagd om bij een bank te 
komen werken.  
 
In 1975 leerde ze Theo kennen, op een bruiloft van zijn familie. in 1976 zijn ze getrouwd 
en hebben ze een woning in Ruischerbrug gekocht. In 1978 werd hun eerste dochter 
Brenda geboren, vier jaar later werd Gerda geboren. Ze stopte met werken toen de 
kinderen geboren werden om thuis voor hen te zorgen. In 1987 kwam het gezin in Ten 
Boer wonen. Truus had veel hobby’s: ze hield van naaien en heeft meer dan 100 
dekentjes voor de kinderen in Afrika in elkaar gezet. Ook zwom ze graag en zorgde ze 
ervoor dat al haar kleinkinderen hun ABC zwemdiploma konden halen.  
 
Daarnaast was ze een actieve vrijwilligster: Als EHBO-er bij evenementen, als 
bezoekdame voor de kerk, als bestuurslid van Passage. Ook was ze samen met Theo 
vrijwilligster bij de kerkdiensten in Innersdijk. Ze heeft daar zelf geen lintje voor 
gekregen, maar ze heeft er in 2007 wel voor gezorgd dat Theo een koninklijke 
onderscheiding kreeg. Haar kleinkinderen waren alles voor haar. Samen met Theo 
heeft ze vaak voor hen gezorgd en hen veel liefde en aandacht gegeven. De 
kleinkinderen noemden hen opa en oma aardbei, omdat oma aardbeien in de tuin had 
staan of er voor zorgde dat er aardbeien waren als ze kwamen. 
  
De dankdienst voor haar leven is gehouden op woensdag 3 februari. Haar lievelingslied 
was opwekking 488, de kracht van Uw liefde. Dat lied stond centraal, samen met de 
Bijbeltekst uit Jesaja 40:31. 

“Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 

hij loopt, maar wordt niet moe, 
hij rent, maar raakt niet uitgeput”. 
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We hebben Truus begraven op de natuurbegraafplaats Reiderwolde in Winschoten, de 
plek waar ze geboren is. Truus zal erg gemist worden door haar man Theo, de kinderen 
en de kleinkinderen. Wij wensen hen sterkte en de kracht van Gods liefde toe nu ze 
haar moeten missen.  
 

Ds. Inge de Rouwe 
 
 
IN MEMORIAM TRIENTJE GRIETJE ZIJLEMA-ROETERS (1937-2021) 
 
Op zondag 31 januari 2021 is overleden, zr. Trientje Grietje Zijlema-Roeters. Zij is 83 
jaar geworden. Zij woonde aan de Burgemeester Triezenbergstraat, samen met haar 
man Willem, met wie zij 62 jaar getrouwd is geweest. 
 
Op 15 maart 1937 werd Trientje Grietje Roeters geboren in Zuidwolde. Zij was de oud-
ste in een gezin van zes kinderen. Zij heeft in haar jeugd heel bewust de Tweede 
Wereldoorlog meegemaakt. Ze heeft de huishoudschool gedaan en is daarna gaan wer-
ken als dienstmeisje. In 1956 ontmoette zij op de schaats haar toekomstige man Willem 
Zijlema. Zij trouwden op 23 april 1958 en woonden in Thesinge. Zij hadden daar een 
winkel aan huis. Naast de zorg voor de kinderen en het huishouden, zorgde Trientje 
ook nog grotendeels voor de winkel.  
 
1968 was voor Trientje en haar man een jaar met grote veranderingen. Zij verkochten 
de zaak en verhuisden naar de Schutterlaan. Zij kregen daar hun vierde kind. Maar ook 
overleed dit jaar haar lieve zusje Trijn. Blijdschap en verdriet lagen dicht bij elkaar. 
Trientje onderhield in dit nieuwe huis een prachtige bloementuin, want ze was dol op 
bloemen. In totaal kreeg het echtpaar Zijlema vijf kinderen. 
 
Na hun pensionering besloten zij te verhuizen naar Ten Boer, naar de Burgemeester 
Triezenbergstraat. Ook dit huis kreeg een prachtige tuin. Trientje en haar man inte-
greerden goed in Ten Boer. Zij werkte als vrijwilligster in Bloemhof, en zij waren beiden 
actief in de kerk. Toch bleef de band met Thesinge, waar zij zo lang gewoond had, haar 
dierbaar. De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Zij had moeite met de dood van zo-
veel familieleden en vrienden. En ze kreeg veel last van pijn. Verschillende malen was 
zij voor operaties en behandelingen in het ziekenhuis, maar het leek maar weinig te 
helpen. 
 
Afgelopen januari werd ze opnieuw geopereerd, en in eerste instantie leek het goed te 
gaan. De chirurg was tevreden, en de pijn leek weg. Ze mocht zelfs naar huis, maar 
moest binnen een week al weer met klachten worden opgenomen. De oorzaak van de 
klachten bleef enigszins onduidelijk. Onverwachts is zij op zondag 31 januari in het zie-
kenhuis overleden. 
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Trientje hield van reizen, naar Duitsland, naar Griekenland, familie in Canada, en, toen 
ze wat ouder werd, vakantie in eigen land. Ze hield van fietsen en wandelen, lekker 
eten en uitslapen en zodra het kon werd er buiten geleefd. Ze kon genieten van de 
kleine dingen in het leven. Ook was ze ondernemend, en haalde zelfs nog haar rijbewijs 
op latere leeftijd. Jaren lang deed ze met veel plezier aan volksdansen. Zij was een lieve 
oma voor haar negen kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Zij was gastvrij en be-
trokken. Het geloof in God was voor haar een grote steun. In de laatste moeilijke 
periode worstelde zij ook wel eens met de vraag, waarom dit alles haar moest overko-
men. 
 
De afscheidsdienst werd gehouden in besloten kring op 5 februari in de Gereformeerde 
kerk van Ten Boer. Daar werd gelezen uit 2 Korintiërs 12:5b-10. De tekst was vers 9: 
“Mijn genade is u genoeg.” We krijgen niet altijd een antwoord op onze vragen of een 
oplossing voor onze moeiten. Toch mogen we vertrouwen dat God ons geeft wat wij 
nodig hebben. Wij horen bij Hem in leven en sterven. Die belofte geeft God ons zelf. 
Daarnaast klonken hoopvolle geloofslieden als “Abba, Vader” en “Lichtstad met uw 
paarlen poorten”. Een kleindochter las het gedicht “De wolken” voor van Martinus Nij-
hoff. Aansluitend hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats, op de 
begraafplaats van Thesinge. 
 
Wij wensen haar man, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe en Gods 
nabijheid in dit gemis. 
    

Ds. Peter Elzinga 
 
BERICHT VAN OVERLIJDEN 
 
Op zaterdag 20 februari 2021 is overleden Elizabeth Henderika Trijntje Waterborg-
Wiertsema, na een lang proces van lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Zij ver-
bleef al geruime tijd in Lindenhof, hier in Ten Boer. Zij is 80 jaar oud geworden. Op 
vrijdag 26 februari is in besloten kring afscheid van haar genomen. 
 
De laatste jaren waren zwaar voor haar. Haar aardse strijd is nu gestreden. Als tekst 
boven de rouwkaart is daarom gekozen voor Psalm 124:7 
 
 “Wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers, 
 Het net is gescheurd en wij, wij zijn ontkomen.” 
 
Wij wensen haar man en zoon Gods nabijheid toe in het verwerken van haar dood. 
 

Ds. Peter Elzinga 
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Het is lastig om in deze tijd iedereen op de hoogte houden van ons wel en wee. Voor 
wie de mogelijkheid heeft: op onze website onder- diversen > omzien naar elkaar- 
wordt regelmatig het ziekenbriefje, dat voorheen in de kerk hing, geplaatst. Het 
wachtwoord hiervoor is: kerkenraad. Helpt u de predikanten en wijkwerkers mee 
door ze van informatie te voorzien? 
 
Dit jaar is er na de biddagdienst op 10 maart geen gemeenteavond. De (financiële) 
info vindt u als bijlage bij dit nummer van Nieuws van Kerk en Kansel. De plaatselijke 
regeling ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde kerk (PKN) te 
Ten Boer is aangepast. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u die op de website vinden. 
Het betreft administratieve aanpassingen.  
 
Mocht u willen reageren op de nieuwe tekst, dan kan dat via de mail naar de scriba. 
Het rood gearceerde gedeelte is nieuw. 
 
   Els Gelling, scriba 

 
 
 

 

PAASGROETENKAART ACTIE: 

·      De diaconie ondersteunt wederom de jaarlijkse PKN Paasgroetenkaart actie die 
mede georganiseerd wordt door Kerk In Actie en het Protestants Justitiepastoraat. 
Door de aanhoudende coronacrisis heeft de diaconie ook dit jaar de 105 kaarten 
zelf maar voorzien van een warme paasgroet. 95 gedetineerden die vastzitten in 
Nederland, ontvangen een dubbele kaart. Hiervan is de 2de kaart door de diaconie 
voldoende gefrankeerd zodat de gedetineerde deze kaart zelf verder kan invullen 
en opsturen naar zijn/haar dierbare(n).  

VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT ZWO & DIACONIE: 

·       28 maart: Jong Protestant - PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is. Wat be-
tekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan 
elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de 
PaasChallenge doen.  

 

Diaconie 

Uit de kerkenraad – februari 2021 



 

13 

De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat 
is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protes-
tantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het 
paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er 
voor hen nieuw leven mogelijk is (www.kerkinactie.nl/40dagentijd). 

 
·       4 april: Paascollecte Werelddiaconaat - Een toekomst voor arme kinderen in 

Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien 
op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de 
middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar 
is werkloos.  

 
Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, 
maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jon-
geren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder 
worden en kans maken op een beter leven (www.kerkinactie.nl/40dagentijd). 

 

ZWO & DIACONIE DONATIES IN FEBRUARI: 

·       Voor het Kerk in Actie project: “Op zoek naar veiligheid – Bangladesh” met pro-
ject nr. N00600 is € 500,- overgemaakt. In Bangladesh is het water zowel vriend 
als vijand. Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen. Die maken het land 
zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaat-
verandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe. Via Kerk in Actie steunt u 
Bengaalse organisaties om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven in dit wa-
terrijke en vruchtbare land.  

Partnerorganisatie CODEC traint de bewoners in klimaatbestendige landbouw. Bij 
een ramp verlenen zij direct noodhulp, vooral aan gezinnen van alleenstaande 
vrouwen. Zij krijgen dan bijvoorbeeld geld om voedsel te komen, en daarnaast 
nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kun-
nen om hun bestaan weer op te bouwen. Zo probeert Kerk in Actie samen met 
partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een 
ramp uitlopen. (www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh). 

·       Agapè is verblijd met een gift van € 200,-. Agapè wordt gevormd door een groep 
mensen die gepassioneerd is om het evangelie van Jezus Christus in Nederland te 
verspreiden. O.a. door christenen te laten groeien in een persoonlijk en Geestver-
vuld leven en leren je leven te delen in je eigen omgeving of op de plek waar God 
hen naartoe stuurt.  

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
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Stichting Agapé is voor de financiering volledig afhankelijk van giften (www.agape.nl). 

·       De collecteopbrengst Kas ACD (Algemene Christelijke Doelen) is met aanvulling 
overgemaakt aan: Werkgroep ziekenpastoraat PKN UMCG (€ 150,-) en de Ru-
dolphstichting voor De Glind (€ 200,-). 

Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!   

    Edwin Ottens 

 
 

 
 
 

JAARREKENING 2020 
 
Bij deze Nieuws van Kerk en Kansel is de jaarrekening van 2020 gevoegd. Helaas kunnen 
we de jaarrekening deze keer niet mondeling toelichten.  
 
Vragen en/of opmerkingen kunnen vóór 8 maart doorgeven worden aan onze penning-
meester Harry Horneman. Zijn telefoonnummer is 06-57 75 27 37 en e-mail 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl. In de volgende Nieuws van Kerk en Kansel ko-
men we terug op de gestelde vragen en/of opmerkingen 
 
 
 
ACTIE KERKBALANS 2021 
 
In januari zijn de vrijwilligers van de wijkteams bij alle gemeenteleden langs geweest 
voor de actie Kerkbalans 2021. Aan al die vrijwilligers: heel erg bedankt voor uw/jullie 
inzet en fijn dat u/jullie het hebben willen doen.  
 
De tussenstand van de toegezegde vaste vrijwillige bijdrage voor dit jaar is op dit mo-
ment circa € 107.500, -. 
 
Namens College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap, secretaris 
 
 
 

 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.agape.nl/
mailto:penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl
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EEN SPOOR VAN LIEFDE – PROJECT  
KINDERNEVENDIENST 40-DAGENTIJD  
 
U heeft het misschien al wel gemerkt: de 
laatste weken is er tijdens de kerkdienst 
een filmpje speciaal voor de kinderen. Na 
dit filmpje kunnen de kinderen thuis aan 
de slag met het materiaal van de kinderne-
vendienst.  
 
Op deze manier proberen we de kinderen, 
ondanks alle maatregelen, te betrekken bij 
de kerk en de bijbel. 
 
Een spoor van liefde. Dat is het thema waar we over werken tijdens de 40-dagen tijd. 
Zo willen we samen met de kinderen toeleven naar Pasen. 
 
Iedere zondag staat daarbij een tekst uit het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt 
zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding, en vooral op de tijd daarna. 
Johannes laat merken dat de volgelingen van Jezus het niet altijd gemakkelijk zullen 
hebben, maar dat ze toch niet bang hoeven te zijn.  
 
Jezus legt nog één keer uit hoe speciaal de verbondenheid tussen Hem en God de Vader 
is. Door de Heilige Geest blijven ook de leerlingen altijd met God en Jezus verbonden. 
En door Jezus’ voorbeeld weten ze hoe ze met elkaar moeten omgaan.  
 
Een sleutelwoord in Jezus’ afscheidsrede is ‘liefde’: Jezus geeft zijn leven uit liefde voor 
de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te heb-
ben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De 
leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten. 
 
Ook wij mogen in zijn voetstappen treden. Verhalenverteller Jolanda Kromhout neemt 
ons in de filmpjes steeds verder mee richting de kern van Pasen: De liefde van Jezus. 
 
De kinderen hebben voor thuis een 40-dagenposter gekregen en een boekje met de 
Bijbelverhalen, gespreksvragen en opdrachten.  

   Jeugdpagina 
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Iedere zondag openen ze een luikje van de poster, waardoor ze steeds meer de liefde 
van Jezus op het spoor komen. 
 
We hebben ons best gedaan om bij alle kinderen een poster, boekje en werkbladen te 
bezorgen. Mocht jij nu toch geen pakketje hebben gekregen, of heb je een vraag over 
het project, laat het ons dan weten! Je mag dan bellen of appen naar 06-2468 1233 
(Marlisa) of 06-1997 3077 (Karin).  
 
Hartelijke groeten, de leiding van de Kindernevendienst 

 
 
 
 

 
De afgelopen maanden hebben we 
met elkaar heel veel mensen kunnen 
verrassen met een lied. Een lied van 
troost, hoop of bemoediging, een 
lied als dank, een lied als cadeau, 
een felicitatie of zomaar een lied. 
Het kon allemaal. Samen met u 
hebben we een heel aantal mooie uitzendingen kunnen maken. Uit de reacties die we 
kregen werden de uitzendingen zeer gewaardeerd en goed beluisterd. Zelfs over 
landsgrenzen heen. Wij zijn ook dankbaar dat we in de gelegenheid waren dit te doen.  
 
Dat we op deze manier toch een klein beetje met elkaar verbonden waren en Gods licht 
en liefde konden doorgeven aan elkaar. “Heer Uw Licht en Uw Liefde schijnen, waar U 
bent zal de nacht verdwijnen”. Zelfs in de diepste duisternis is het Gods Licht en Liefde 
die ons bij schijnt en omarmt. Hij draagt ons er doorheen. Ook de komende maand 
zullen we nog uitzenden. De laatste uitzending voorlopig zal zijn op Paaszondag, 4 april.  
 
We willen er dan een mooie Paasuitzending van maken. Doet u ook mee? U kunt uw 
aanvragen voor alle uitzendingen sturen naar: wijwensenjou@gmail.com of via 
WhatsApp of sms. Het mobiele nummer is: 06 219 847 71. 
 
We hopen er nog een paar mooie uitzendingen van te maken. U kunt alle Wij wensen 
jou uitzendingen terugzien via YouTube. U kunt zich ook abonneren(gratis) door op de 
rode knop ‘ABONNEREN’ te klikken. U krijgt dan automatisch een melding als er weer 
een aflevering online staat. Het team van Wij wensen jou,  
 

Roelof-Jan, Rozemijn, Jur en Hennie Wiersema 
 

 

Wij wensen jou 

mailto:wijwensenjou@gmail.com
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Ik wil iedereen bedanken die mijn verjaardag tot een onvergetelijke dag hebben ge-
maakt. De vele kaarten en cadeaus die ik voor mijn 60 ste verjaardag mocht ontvangen 
zijn voor mij een blijvende herinnering. Het heeft me echt goed gedaan. 
 
  Jikke Buist. 
. 
 
Iedereen hartelijk bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes en de prachtige bak met 
voorjaarsbloemen van de kerk voor mijn verjaardag. Groeten, 
 

Corrie van Bijssum-Knol. 
 

 
Hartelijk dank voor de bloemen voor mijn verjaardag, als ook bij thuiskomst uit het 
ziekenhuis. Ook dank voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen. Het is fijn om te 
merken dat mensen met je meeleven. 
 
  Rudy Claus. 
 

 
Op 28 januari is Truus, mijn vrouw, onze moeder en oma overleden. Zij laat een grote 
leegte achter en het heeft ons leven aanzienlijk veranderd. Wij willen iedereen 
bedanken voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en gebeden. Wij kijken dankbaar 
terug op de mooie afscheidsdienst op 3 februari. 
 

Theo de Vries, kinderen en kleinkinderen. 
 

 
Graag wil ik via deze weg een ieder bedanken voor alle mooie, lieve kaarten en bloe-
men die ik voor mijn 83ste verjaardag heb mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. 
Met vriendelijke groet 
 
           Alie Winter-Slager. 
 
 
 

Dankbetuiging 
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BINNENGEKOMEN: 

Br. W. Bakker en zr. A. Bakker-Wiersema. 

Zr. E. Meijer-van der Vegt. 

Br. R.E. Oosting. 

 

OVERLEDEN: 

28-01-2021 Zr. G.L. de Vries-Kiewiet.   

31-01-2021 Zr. T. Zijlema-Roeters. 

20-02-2021 Zr. E.H.T. Waterborg-Wiertsema.  

 

VERHUISD: 

Fam. J.G. Muilwijk.  

Fam. P.E. Boer.  

Fam. R. Bouwman.  

 

 
 
 

9-3 81 A.L. Dijk - Bos   

16-3 78 H. Rodermond   

19-3 75 M.J. Tempel   

20-3 77 J. van der Woude   

20-3 76 K.E. Huisman   

24-3 89 J. Hogendorf   

29-3 88 G.S. Vast   

29-3 83 R. Jongsma - Martini   

10-4 87 G. Entjes- Nijburg   

11-4 81 A.M. Bloema - Dijkhuizen   

13-4 73 H. Offringa   

14-4 75 J. Wolfs   

14-4 79 H. Gelling   

 

 Verjaardagen 70 + 

Kerkelijke mutaties 
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maandag 15-mrt Catechisatie 12 t/m 15 jaar 19.00 uur 

maandag 22-mrt College van kerkrentmeesters 19.45 uur 

dinsdag  23-mrt Diaconie 19.45 uur 

maandag 29-mrt Catechisatie 12 t/m 15 jaar 19.00 uur 

woensdag 31-mrt Kerkenraad 19.45 uur 

dinsdag  6-apr Moderamen 19.45 uur 

maandag 12-apr Catechisatie 12 t/m 15 jaar 19.00 uur 

woensdag 14-apr P.C.O.B. 14.30 uur 

donderdag 15-apr Samenstellen/verspreiden N. v. K. en K. 10.00 uur 

 
 

 
 
 
 

24-01 Zr. A. Wiersema – van Til, in 
  verband met haar 96 ste verjaardag. 

31-01 Fam. G. Havinga-Scherpenzeel, in verband met de 
geboorte van hun zoontje David, broertje van Lotte en 
Marit, en naar oud-leerling van de Fontein  

 
Lydia Dekens en Sander Eisenga, in verband met de geboorte van hun 
zoontje Niek, broertje van Stein, en met een welkomstgroet naar 
 
ds. Gonnie de Boer, zij is m.i.v. 31 januari als predikant verbonden aan de 
Kloosterkerk-gemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen. 

07-02 Zr. R.S.  Claus-Smid, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en naar  
 

zr. J. de Boer-Ridder, in verband met haar 90 ste verjaardag. 
 

14-02 Fam. M.J. Tempel-Dijkman, ter bemoediging.  

21-02 Zr. A. Winter-Slager, in verband met haar 83 ste verjaardag. 
 

28-02 Fam. Kooistra-Medema, in verband met zijn 80 ste en haar 76 ste verjaardag. 

 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
 

Kerkelijke agenda 
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  Bedrag 

Kerkcollecten  

1-jan Kerk 83,50  
 

3-jan Diaconie  92,50  
 

10-jan Kerk 267,00  
 

17-jan Kas ACD  230,00  
 

24-jan Missionair werk, Nederland 201,50  
 

24-jan Onderhoudsfonds 111,50  
 

31-jan School-kerk-World Servants 404,00  
 

   
 

Deurcollecten  

1-jan Bloemenfonds 36,00  
 

3-jan Kerk 59,00  
 

10-jan Bloemenfonds 109,00  
 

17-jan Kerk 127,00  
 

24-jan Bloemenfonds 75,50  
 

31-jan Kerk 106,50  
 

   
 

   
 

Giften Diverse (collecte-)giften in de maand januari   
 

 voor de kerk 480,00  

 World Servants 150,00  
 

 Kerk 100,00  
 

   
 

    

    

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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Vaste Vrijwillige Bijdragen  
 

   
 

Kerk Toegezegd voor 2021 104.156,00  
 

 Extra ontvangsten  110,00  
 

 Totale bijdragen 2021 104.266,00  
 

    

 Ontvangen bijdragen 12.233,42  
 

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2021 92.032,58  
 

   
 

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd voor 2021 10.071,00  
 

 Extra ontvangsten  50,00  
 

 Totale bijdragen 2021 10.121,00  
 

 Ontvangen bijdragen 342,50  
 

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2021 9.778,50  
 

   
 

Evangelisatie  

 Toegezegd voor 2021 6.292,00  
 

 Extra ontvangsten  5,00  
 

 Totale bijdragen 2021 6.297,00  
 

 Ontvangen bijdragen 240,00  
 

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2021 6.057,00  
 

   
 

Overige opbrengsten  

  
 

Oud papier Ontvangen t/m januari (4.710 kg) 242,05  
 

Oud ijzer Ontvangen t/m januari 0,00  
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7 maart 09.30 uur     

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  

   

10 maart   19.30 uur Bidstond 

Voorganger  Ds. P.J. Elzinga 

Organist  J. Wolfs 

Koster  W.P. Burema 

Beamer  Lineke Meerman 

Collecte  Kerk 

Deurcollecte  Bloemenfonds 

  

14 maart 09.30 uur Jeugddienst   

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Eigen Jeugdwerk  
Deurcollecte Kerk  

   

21 maart 09.30 uur    

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster M. van der Meulen  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  

   

Dienstenrooster: 
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28 maart 09.30 uur    

Voorganger Ds. H.C. Marchand Groningen  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Jong Protestant  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  

   

2 april 19.30 uur Goede Vrijdag  

Voorganger  Ds. P.J. Elzinga 

Organist  F. Reitsema 

Koster  A.H. Vriezema 

Beamer  Lineke Meerman 

Collecte  GÉÉN COLLECTE !!!!! 

   

4 april 9.30 uur 1e Paasdag    

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Werelddiaconaat - Zuid Afrika  
Deurcollecte Kerk  

   

11 april 09.30 uur    

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist B. Geuchies  
Koster W.P. Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   

18 april  ???  

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
 
 



 

24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 8 april a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 

of per mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
 

O.o.v. zal N. v. K. en K. verschijnen op 15 april, 3 juni en 15 juli. 
  

Nieuws van Kerk Kansel digitaal 
Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal 

te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
 
 
 

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
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Nagekomen berichten: 
Indeling kerkdiensten vanaf 7 maart 2021 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Graag informeren wij u met deze brief over het volgende:  
Vanaf zondag 7 maart a.s. heeft u de mogelijkheid om onze kerkdiensten weer fysiek 
bij te wonen. Wel zal dit zijn met een maximum van 30 bezoekers per dienst, 
inclusief kinderen t/m 13 jaar (exclusief medewerkers). Er is geen kindernevendienst, 
de kinderen blijven in de kerk. Zij kunnen tijdens de preek met hun werkmappen, die 
ze hebben gekregen, aan de slag gaan. Ook is er geen kinderoppas aanwezig. De 
indeling van gemeenteleden per dienst is op alfabetische volgorde. 
 
Bent u volgens het onderstaande schema uitgenodigd om naar de kerk te gaan 
vergeet dan niet om u van tevoren aan te melden bij Anja Ottens. De indeling vindt 
u terug in onderstaande tabel. 
 
Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om uw naam op een reservelijst te laten plaatsen, 
om te voorkomen dat plekken onbezet blijven. Mocht er op de vrijdag voorafgaande 
blijken dat er nog geen 30 personen zijn die zich hebben aangemeld voor de 
zondagdienst, dan kunt u een mail ontvangen met de uitnodiging om deze dienst bij 
te wonen. Hierbij is de alfabetische volgorde niet van toepassing.  
 
Indeling t/m 18 april 2021 
 

• Zondag 7 maart en 11 april indien uw achternaam begint met letter(s) A t/m F 

 

• Zondag 21 maart en 18 april indien uw achternaam begint met letter(s) G t/m 

Ma 

 

• Zondag 28 maart indien uw achternaam begint met letter(s) Me t/m Ti 

 

• Zondag 4 april indien uw achternaam begint met letter(s) Tu t/m Z 

 

• Uitzonderingen: 

 

• Woensdag 10 maart, Biddag en vrijdag 2 april, Goede vrijdag*, niet op alfabet, 

aanmelden mogelijk voor alle gemeenteleden. 

 

• Zondag 14 maart**, jeugddienst, niet op alfabet, alleen voor genodigden. 
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Voor aanmelden kunt u een mail sturen naar anjaottens@ziggo.nl. Bellen mag ook, bij 
voorkeur op werkdagen ’s avonds tussen 19.00 en 19.30 uur, tel.nr. 050-3023564. 
Zonder tegenbericht kunt u de dienst bijwonen.  Graag bij aanmelding aangeven: 
naam, telefoonnummer, aantal personen, voor welke datum u zich aanmeldt en of u 
op de reservelijst geplaatst wilt worden. 
 
 
Als u een dienst bezoekt zal dit (digitaal) geregistreerd worden. De geregistreerde 
gegevens zullen na 4 weken vernietigd worden. Zie ook privacyverklaring op de 
website. 
                                                                                                                                                  
 
Graag attenderen wij u op het volgende: 
 
REGELS VOOR KERKELIJKE ACTIVITEITEN TEN TIJDE VAN CORONACRISIS 
 
We vragen u voordat u naar de kerk gaat om onderstaande regels goed in u op te ne-
men. 

• Heeft u klachten die gerelateerd zijn aan corona? Blijft dan thuis; 

 

• Als u de dienst wilt bijwonen dan geeft u hiermee gelijktijdig aan gezond te 
zijn; 
 

• Mondkapje dragen bij verplaatsingen 
 

• Volg de instructieborden op die in de kerk hangen; 
 

• Volg de aangewezen looproutes op; 
 

• We vragen u om anderhalve (1,5) meter afstand te houden tussen mensen 
die niet tot hetzelfde huishouden behoren;  
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• Van mensen die ziek zijn, koorts hebben of verkouden zijn vragen wij drin-
gend om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden; 

 

• Bent u 70 jaar of ouder, en/ of heeft u een zwakke/ kwetsbare gezondheid 
dan behoort u tot een verhoogde risicogroep. Door versoepeling van maatre-
gelen kan het zijn dat het risico om ziek te worden toeneemt; 

 

• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken; 
 

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 
 

• Gemeentezang is helaas (nog) niet toegestaan, neuriën mag wel; 
 

• Volg de aanwijzingen van coördinatoren en de koster op;  
 

• We delen geen koffie of thee uit na het einde van de dienst; 
 

• We vragen u om na de dienst de kerk en het terrein van de kerk te verlaten; 
 

• Het is in deze situatie wellicht niet mogelijk om op uw eigen of voorkeurs-
plaats te zitten. U wordt door een coördinator naar een plek gewezen. We 
vragen hiervoor uw begrip. 

 


